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اإلتفاقيةفىالوطنية لإلبالغ مرجع االلتزامات. 1
ى الصعيد التعاون الدولي في مكافحة آفات النباتات والمنتجات النباتية ومنع انتشارها عل: الغرض

وخاصة دخولها إلى مناطق مهددةالدولي ، 

وخضعت لمراجعة 1951تم اعتماد االتفاقية الدولية لوقاية النباتات ألول مرة في عام : الجدول الزمنى

تسمى التيتتضمن االتفاقية العديد من األحكام المتعلقة بالتزامات اإلبالغ ، . 1997عام أساسية في 

.يةاالتفاقوالتي تساعد األطراف المتعاقدة على تحقيق أهداف ،(NROs)االلتزامات الوطنية لإلبالغ 

عنهاسئولة مجميع البلدان الموقعة على االتفاقية ملزمة بتنفيذ جميع التزامات اإلبالغ وهي :االلتزامات  .

.متساويةجميع التزامات اإلبالغ لها نفس القيمة القانونية وذات أهمية 

نباتية من توفر الحد األدنى من معلومات الصحة الااللتزامات الوطنية لإلبالغ للتأكد وجود : السبب

يئة من الغذائي وحماية البوصون األمن الرسمية التي يمكن استخدامها كأساس لضمان التجارة اآلمنة 

.اآلفات النباتية



17لتدابير الصحة النباتية رقم الدولىالمعيار . 2

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/06/ISPM
_17_2002_Ar_2017-06-21_Reformatted_PostCPM12_InkAm.pdf

：رابط المعيار باللغة العربية

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2017/06/ISPM_17_2002_En_2017-05-25_PostCPM12_InkAm.pdf
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/06/ISPM_17_2002_Ar_2017-06-21_Reformatted_PostCPM12_InkAm.pdf


17لتدابير الصحة النباتية رقم الدولىالمعيار . 2

.2002مارس فىالدورة الرابعة لهيئة تدابير الصحة النباتية المؤقتة فىتم اعتماد هذا المعيار :االعتماد

وشىتف،وجودعنلإلبالغالمتعاقدةاألطرافعلىالواقعةواالشتراطاتالمسئولياتالمعيارهذايبين:النطاق

فىجاحالنعناإلبالغبخصوصارشاداتيوفرأنهكما.عنهامسئولةاألطرافهذهتكونمناطقفىاآلفاتانتشار

.اآلفاتمنخاليةمناطقوإقامةاآلفاتاستئصال

اسة التقارير يجب أن تضع المنظمات القطرية لوقاية النباتات احكاما تضمن جمع ، التحقق ودر: المسئوليات الوطنية 

.المراقبة ، مصادر المعلومات ، التحقق والدراسة ، حوافز اإلبالغ على المستوى المحلى: عن اآلفات المحلية 

.خطر محتملعاجل أو عن خطر اإلبالغ :التزامات اإلبالغ 

تصحيح التقارير السابقةتغير الحالة ، نفى أو اإلبالغ عن : تقارير اآلفات األخرى 



الوطنية لإلبالغاإللتزاماتلمحه عامة عن . 3

االلتزامات الوطنية العامة لإلبالغ ؟ماهى

جهة اتصال رسمية لالتفاقية الدولية لوقاية النباتاتتعيين . 1

اتوصف المنظمة القطرية لوقاية النبات. 2

الحظرمتطلبات الصحة النباتية ، القيود و. 3

قوائم نقاط الدخول. 4

وضع وتحديث قائمة اآلفات الخاضعة للوائح. 5

اإلبالغ عن وجود ، تفشى أو انتشار اآلفات. 6

اإلبالغ الفوري عن اإلجراءات الطارئة. 7

يجب

السبعة ؟أمثلة لهذه االلتزامات العامة لديكم أي 



الوطنية لإلبالغااللتزامات لمحه عامة عن . 3
ماهي االلتزامات الوطنية لإلبالغ الثنائية ؟

اية الترتيبات التنظيمية لوقوصف 1.

النباتات

األساس المنطقي لمتطلبات الصحة . 2

والحظرالنباتية والقيود 

هاد اإلبالغ عن عدم االمتثال بنظام اش. 3

الصحة النباتية

هامه في حاالتنتائج التحقيق اإلبالغ عن . 4

يةالنباتلنظام إشهاد الصحة عدم االمتثال من 

إنشاء وحفظ معلومات عن حالة . 5

اآلفات واتاحة هذه المعلومات

جية توفير المعلومات الفنية والبيولو. 6

.الالزمة لتحليل مخاطر اآلفات

ثنائى

؟الثنائية الست لديكم أي أمثلة لهذه االلتزامات 



لمحه عامة عن االلتزامات الوطنية لإلبالغ. 3

 (باللغة العربية)دليل االلتزامات الوطنية لإلبالغ: 
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/

10/IPPC_NROManual_ar_24.10.2017.pdf

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/ar/2017/10/IPPC_NROManual_ar_24.10.2017.pdf


االلتزامات الوطنية قواعد عامة ومحددة إلجراءات. 4
لإلبالغ

 2016الدورة الحادية عشر لهيئة تدابير الصحة النباتية عامفىتم اعتمادها

لتتبعها البلدان

  لتزامات التوصيات و مدخالت المجموعة االستشارية لال+ على االتفاقية بناءا

لالبالغالوطنية 

تشمل القرارات السابقة لهيئة تدابير الصحة النباتية

:العثور على 

Appendix 9 to the Report from CPM-11

NRO Guide (Annex III) 

As separate tables on IPP

https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs-revised.pdf
https://www.ippc.int/en/publications/80405/
https://www.ippc.int/static/media/files/publication/en/2016/05/Appendix_09_NRO_Procedures.pdf


االلتزامات الوطنية ومحددة إلجراءات قواعد عامة . 4
لإلبالغ

عامة:

استخدام الوسائط االلكترونية

استخدام البوابة االلكترونية لالتفاقية

اإلبالغ عن اآلفات من خالل المنظمات اإلقليمية لوقاية النباتات

االولوية لاللتزامات الوطنية لإلبالغ عند نشر المعلومات

 لإلتفاقيةتشجيع االطراف الغير متعاقدة على استخدام البوابة االلكترونية

محددة:

 في ذلك المالحظات والتوصياتااللتزامات الوطنية لإلبالغ بما تفاصيل عن كل

واإلرشادات



الدولية لوقاية النباتاتاإلتفاقيةأمانة 

المتحدةمنظمة األغذية والزراعة لألمم 
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Paola Sentinelli, IPPC Knowledge Manager: paola.sentinelli@fao.org
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